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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-27 sayılı kararı ile BAY/939-82/32985 sayılı bayilik lisansı sahibi Umutlar
Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 28-29/11/2013 tarihli denetimde, akaryakıt istasyonunda bulunan tankta gizli
bölme bulunduğunun tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine
aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince
belirlenen 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü
maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna
başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar
verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C.
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/1/1-1

—————
Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada: - , Pafta: H22.b-01.c.D, Parsel: 2776) Orhangazi / Bursa adresinde
25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci
maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet
gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda
29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler
birlikte değerlendirildiğinde; İstasyonun lisansının 28/01/2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satış
işlemine devam ettiğinin tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine,
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği, Otomasyon
sistemine dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının
tespit edilmesi hususlarının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 ve 14
üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği, Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun 5015 sayılı Kanun’un
8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38
inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada
bulunmadığı anlaşıldığından Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında; İstasyonun
lisansının 28/01/2014 tarihinde iptal edilmesine rağmen lisanssız olarak satış işlemine devam ettiğinin tespit edilmesi
nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin 1 numaralı alt bendi, (f) bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca
belirlenen 72.751-TL tutarında; Otomasyon sistemine dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca
belirlenen 72.751-TL tutarında; Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun 19 uncu
maddesinin 7 nci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında olmak üzere toplamda 218.253-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 13/10/2016 tarih 6532-4 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 218.253-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
304/2/1-1

—————
11/11/2010 tarihli ve MYĞ/2877-5/28572 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mespet
Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü
faaliyette kullanılmak üzere Detay Taşıt Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden başka bir isim altında
bazyağ temin ederek Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesi hükümleri
ile Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği ve sahip olunan
lisansın tanıdığı haklar dışında faaliyet gösterdiği ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı
anlaşıldığından Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun
19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen
339.814,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 03/11/2016 tarih 6578-22 sayılı Kurul
Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
304/3/1-1

—————
Gedelek Köyü, Kocamanlar Mevkii, Orhangazi-Bursa Karayolu, 8. Km (Ada: -, Pafta:H22.B.01C.D, Parsel:1548)
Orhangazi / BURSA adresinde 28.05.2012 tarih BAY/939-82/31038 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (18.08.2015 tarihli
31613 sayılı kararla sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 10/07/2014 tarihinde yapılan denetim ve bayinin
01.07.2014-31.07.2014 tarihleri arası otomasyon verileri birlikte değerlendirildiğinde; Otomasyon sisteminin sağlıklı ve
düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, Petrol Piyasası
Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının Mülga 5 inci maddesinin 9
uncu ve 14 üncü fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 5 inci maddesinin 2 nci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı olduğu aykırı olduğu, Dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit edilmesi hususunun
5015 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 1 fıkrasının (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve ilgilinin Kuruma süresi içinde yazılı
savunmada bulunmadığı anlaşıldığından Eminoğlu Akaryakıt Otomotiv İnşaat Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19
uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında, dağıtıcı harici ikmal yapıldığının tespit
edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında olmak
üzere toplamda 145.502-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 23/11/2016 tarih 6614-28
sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası
Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması

halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
304/4/1-1

—————
“Samsun Yolu 47. Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 04/02/2008
tarih ve BAY/939-82/23756 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil
Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 30/07/2012 tarihinde
yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Lisansına konu akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta
karıştırılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, İstasyon otomasyon sistemine
müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve
ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, “Samsun Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresindeki
akaryakıt istasyonu içerisinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü
maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar”
başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve
ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, otomasyonla ilgili Ankara 2. İdare Mahkemesinin
E:2013/1162, K:2014/829 sayılı kararı, gizli tankla ilgili Ankara 5. İdare Mahkemesinin E:2013/1251 K:2014/2012 sayılı
kararı, tağşişle ilgili Ankara 13. İdare Mahkemesinin E:2016/1362 K:2016/2198 sayılı kararı çerçevesinde, 5015 sayılı
Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1870 sayılı Soruşturma Raporu,
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
304/5/1-1

—————
DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim
Şirketi'nin, 01/12/2011 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, tek elden bayilik sözleşmesi kapsamında kendi tescilli markası
altında faaliyet gösteren 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29887 numaralı bayilik lisansı sahibi Grup AZG Petrol Tarım
Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt
istasyonunda 2 numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamayarak, istasyon otomasyon sistemini fiilen
faaliyete geçirmeyerek, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tespitini yapmayarak 1240 sayılı Kurul
Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (fiil tarihi itibariyle yürürlükte olan şekliyle 4 üncü maddesinin
birinci fıkrası ve aynı maddenin (b) alt bendi) ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri ile 5015
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, 10/06/2012 tarihli denetimde tespit edildiği
üzere, tek elden bayilik sözleşmesi kapsamında kendi tescilli markası altında faaliyet gösteren 12.08.2011 tarih ve BAY/93982/29887 numaralı bayilik lisansı sahibi Grup AZG Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat
İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 2 numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine
bağlamayarak, istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek, otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp
çalışmadığının tespitini yapmayarak 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (fiil tarihi
itibariyle yürürlükte olan şekliyle 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin (b) alt bendi) ve 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine aykırı
hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit
edilmesi amacıyla, ilgili hakkında iki ayrı denetime ilişkin iki ayrı idari para cezası uygulanması yönündeki 09/05/2013 tarih
ve 4401-339 sayılı Kurul Kararının ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle iptali yönündeki Ankara 15. İdare
Mahkemesinin 2016/1319 E. , 2016/993 K. ve Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2013/1282 E. , 2014/731 K. sayılı kararları
çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Türkoil Petrol Ürünleri
Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 23/11/2016 tarihli ve 6615-41 sayılı Kurul Kararı kapsamında
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 09/12/2016 tarihli ve 1880 sayılı Soruşturma
Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.)
No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde
gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
304/6/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 09.06.2016 tarih ve 6329/15 sayılı kararı ile 06.02.2013 tarih ve
BAY/939-82/32107 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) sahibi Ahmet Derse hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 16.08.2016 tarih ve 1302 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere Ahmet Derse’ ye tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazetede yazılı
savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Ahmet Derse’ nin yasal süre içerisinde yazılı savunma
yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 27.10.2016 tarih ve
6567/29 sayılı Kararı ile Ahmet Derse hakkında 210.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 210.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar
Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz
konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde
%25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre
içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
304/7/1-1

—————
Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-18 sayılı Kararı ile, Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti'nin bayilik
lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile
ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-12 sayılı Kurul Kararı
kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 903 sayılı Soruşturma Raporu ve yazılı
savunması Kurul’ca değerlendirilmiş olup yazılı savunmasında ileri sürülen hususların mevzuata aykırılığı haklı gösterecek
gerekçeler olmadığı anlaşıldığından; Aközden Petrol Ürünleri Yapı Mlz. San. Tic Ltd Şti hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt
bendi ve ayni fıkranın (f) bendi ile "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para
Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/8/1-1

—————
Kurulun 10/03/2016 tarihli ve 6151-88 sayılı sayılı Kararı ile; “Alıkamerli Mahallesi Evrenpaşa Caddesi No:243
IĞDIR” adresinde faaliyet gösteren 21/03/2005 tarih ve BAY/463-628/09263 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi
(20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Altundaş Gıda İnşaat Taahhüt Tekstil Turizm Hayvancılık Petrol Taşımacılık
Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 13/02/2011 tarihinde yapılan denetimde, 76 AT 649 plakalı kamyonun
akaryakıt deposundan, işyeri çalışanı tarafından dinamo ve tabanca marifetiyle 36 AL 201 plakalı kamyonun deposuna ikmal
edilen akaryakıttan alınan numunelere ilişkin olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen
analiz sonucunda tanzim edilen M-11/318 ve M-11/319 numaralı motorin muayene raporları ile ulusal marker seviyesinin
geçersiz, teknik düzenlemelere de aykırı olduğunun belirlenmesi hususunun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik
Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f)

bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
Altundaş Gıda İnşaat Taahhüt Tekstil Turizm Hayvancılık Petrol Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan
soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/09/2016 tarihli ve 1393 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
304/9/1-1

—————
Kurul’un 27.10.2016 tarihli ve 6567-26 sayılı kararı ile BAY/939-82/29372 sayılı bayilik lisansı sahibi Canpet Petrol
Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 07.10.2012 tarihli tespite göre, akaryakıt istasyonunda
tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu
anlaşıldığından, Canpet Petrol Nakliyat Tarım Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü
fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
gereğince 163.111-TL tutarında, akaryakıt istasyonunda bulunan yer altı akaryakıt depolama tankını ve düzeneğini vaziyet
planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve
dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci
maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasası
Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu
Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592-TL tutarında olmak üzere
toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C.
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/10/1-1

—————
Kurul’un 29.09.2016 tarihli ve 6502-14 sayılı kararı ile BAY/939-82/30069 sayılı bayilik lisansı sahibi Ceren
Yıldız’ın, 02.07.2013 tarihli tespite göre, 2012 yılının muhtelif tarihlerinde BAY/939-82/28045 sayılı bayilik lisansı sahibi
Havva Zeynep YILDIZ-Ata Petrol’e yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı
sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Ceren Yıldız
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt
bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”
hükümleri gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/11/1-1

—————
Kurul’un 03/11/2016 tarihli ve 6579/15 sayılı Kararı ile Abditolu Köyü Çumra KONYA” adresinde, 06/04/2005 ve
BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında
gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilen hususlardan;
i) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıtta tağşiş fiilinin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine;
ii) Otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirme fiilinin (otomasyon sistemi
çalışmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek) 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 numaralı alt
bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine;
Aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş
ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/11/2016 tarihli ve 1801 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
304/12/1-1

—————
Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-24 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32397 sayılı bayilik lisansı
sahibi Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik
düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunması ve gizli tank ile düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa
faaliyetine konu etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
29.09.2016 tarihli ve 6503/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli
ve 1577 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan
Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
- Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve uyarınca 1.000.000,-TL,
- Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi uyarınca 1.000.000,-TL,
Olmak üzere toplamda 2.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 2.000.000,-TL (İkimilyon TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait
TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan
kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/13/1-1

—————

Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-25 sayılı Kararı ile, 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32397 sayılı bayilik lisansı
sahibi Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt
ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/11 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma
sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1577 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca
değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün
içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/14/1-1

—————
Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773/19 sayılı Kararı ile, 19.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32396 sayılı bayilik lisansı
sahibi İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin otomasyon sistemine müdahale
etmesi, otomasyon sisteminin çalışmaması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ve Doğal Kaynaklar Akaryakıt Dağıtım
ve Gaz İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda Sanoil Petrol Ürünleri Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması ile
ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca İzbırak Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 18.08.2016 tarihli ve
6444/97 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22.09.2016 tarihli ve 1419 sayılı
Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan İzbırak
Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
- 12.04.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması
sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca
70.000,-TL,
- 16.04.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,
- 16.04.2013 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,
- 25.12.2014 tarihli denetime ilişkin eski dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni
dağıtıcıya ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL,
Olmak üzere toplamda 282.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 282.751,-TL (İkiyüzseksenikibinyediyüzellibir TL) tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ
edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21
inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine
İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi
izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/15/1-1

—————
Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-28 sayılı Kararı ile, 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı
lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Dalpet Akaryakıt Nakliye Gıda Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere
otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makspet
Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/14 sayılı Kurul Kararı kapsamında
yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1578 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma
Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c)
bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,-TL (Sekizyüzellibin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/16/1-1

—————
Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-33 sayılı Kararı ile, 01.11.2012 tarihli ve DAĞ/4102-1/31716 sayılı dağıtıcı lisansı
sahibi Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisinin akaryakıt istasyonunda
13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyonda Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım
Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunması nedeniyle dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını
tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol
etmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
hükümleri uyarınca Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 29.09.2016 tarihli ve
6503/20 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1580 sayılı
Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Mirsoy Petrol
Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün
içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001
5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/17/1-1

—————
Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-29 sayılı Kararı ile, 10.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30940 sayılı bayilik lisansı
sahibi SANİYE SEZER-Madenliler Petrol’ün akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon
cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi,
otomasyon sisteminin çalışmaması ve arızalı durumda bulunan otomasyon sisteminden satış yapılması ile ilgili olarak 5015
sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca SANİYE
SEZER-Madenliler Petrol hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma
sonrasında düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1579 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca
değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan SANİYE SEZER-Madenliler Petrol hakkında;

- 27.04.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt
ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,
- 27.04.2013 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,
- 17.09.2013 tarihli denetime ilişkin otomasyon sisteminin çalışmaması ve arızalı durumda bulunan otomasyon
sisteminden satış yapılması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,
- 17.09.2013 tarihli denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,
Olmak üzere toplamda 280.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-TL (İkiyüzseksenbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/18/1-1

—————
Kurul’un 16/11/2016 tarihli ve 6600-7 sayılı kararı ile 25.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31022 sayılı bayilik lisansı
sahibi Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin
21.06.2013 tarihinde yapılan denetimde 15.06.2013 tarihli ve A-010631 seri nolu fatura ile bayilik lisansı kapsamında aldığı
akaryakıtı Marina Lojistik Orman Ürünleri Petrol ve Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne fatura
ederek ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu
fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
Se-Ka Petrol Lojistik Orman Ürünleri Otomotiv Sanayi Turizm İşletmeciliği İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında
doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi
halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceği ihtar edilmiş ve 20 nci madde
kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02.12.2016 tarihli
ve 1839 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
304/19/1-1

—————
Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-31 sayılı Kararı ile, 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı
sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt
istasyonunda 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli
düzenek bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu
maddesi hükümleri uyarınca Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
hakkında 29.09.2016 tarihli ve 6503/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen
12/10/2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde
savunma yapmayan Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2)
numaralı alt bendi uyarınca 1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL (Birmilyon TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan
kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması 5015
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/20/1-1

—————
Kurul 15/12/2016 tarihli ve 6773-32 sayılı Kararı ile, 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı
sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt
istasyonunda 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm ve Nakliye Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi ile 02.05.2013 tarihinde dağıtıcı tadili yapmasına rağmen istasyondaki işaret, sembol ve giydirmeler
de Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya
ait belirtileri koymaması, 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi
ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 29.09.2016
tarihli ve 6503/19 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 12/10/2016 tarihli ve 1580
sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Star
Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;
- 13.08.2013 tarihli denetime ilişkin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL,
- 28.11.2013 tarihli denetime ilişkin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu
maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL,
olmak üzere toplamda 140.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,-TL (Yüzkırkbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/21/1-1

—————
Kurulun 23/11/2016 tarihli ve 6614-32 sayılı Kararı ile; "Kazımiye Köyü Elmalık Yolu 3. Km. YALOVA" adresinde
31/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/31060 sayılı bayilik lisansı ile (14/03/2014 tarihli ve 8959 sayılı Karar ile
sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 03/10/2013 tarihinde yapılan denetime
göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası
gereğince 70.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/22/1-1

—————
Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-24 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 15/04/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, istasyonda otomasyon sistemi

çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince
70.000- TL, olmak üzere toplam 140.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/23/1-1

—————
Kurulun 09/11/2016 tarihli ve 6591-24 sayılı Kararı ile; 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı sahibi (07/01/2014 tarihli ve 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi hakkında, 15/04/2013 tarihinde yapılan denetime göre; dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi
nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000- TL, istasyonda otomasyon sistemi
çalıştırılmaksızın akaryakıt satışı yapması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince
70.000- TL, olmak üzere toplam 140.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/24/1-1

—————
1240 sayılı “Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Karar” kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan incelemeler neticesinde mevzuata aykırı
olduğu tespit edilen hususlar nedeniyle konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu' na (Kurul) intikal ettirilmiş ve 5015 sayılı
Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
16.11.2016 tarih ve 6600/26 sayılı Kurul Kararı ile DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası
Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi (Şirket) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Yönetmeliğin 23 üncü
maddesi gereğince düzenlenen 29.11.2016 tarih ve 1828 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde, mevzuata aykırılıkların giderilmesi aksi
halde faaliyetinizin geçici olarak durdurulabileceği veya doğrudan lisans iptali yaptırımının uygulanabileceği ve yazılı
savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde
gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.
304/25/1-1

—————
Kurul’un 24/10/2016 tarihli ve 6568/3 sayılı Kararı ile BAY/537-64/14099 sayılı bayilik lisansı sahibi Altınay Petrol
Turizm Otomotiv İnşaat Taşımacılık Tarım Hayvancılık Madencilik Seracılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin
Köprübaşı Köyü Mevkii Buldan Yolu Kenarı Köprübaşı Sarayköy / DENİZLİ adresindeki akaryakıt istasyonunda yapılan
09/03/2012 tarihli denetimde, BAY/467-328/10145 sayılı bayilik lisansı sahibi Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat
İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt tankerinden istasyondaki tanklara akaryakıt ikmal edilmesi
sebebiyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
Kocapınar Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/11/2016 tarihli ve 1751 sayılı
Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ
edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
304/26/1-1

—————
Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6600-23 sayılı kararı ile BAY/939-82/32479 numaralı bayilik lisansı sahibi Mavi-Göl
Petrol Nakliye Kuyumculuk Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, 28.09.2013 tarihinde tespit edildiği üzere; vaziyet
planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin

dördüncü fıkrasının (l) bendine, 01.10.2013 tarihinde tespit edildiği üzere; TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen
23.10.2013 tarih ve 1320P01164001 sayılı analiz raporuna göre, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek
ürünlerin akaryakıta katılmak ve ulusal marker seviyesi geçersiz ve ilgili teknik standartlara aykırı akaryakıt ikmal etmek
suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8'inci maddesinin (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin
"Bayilik Lisansı Sahibinin Yükümlülükleri" başlıklı 38 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerine, 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında
Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci
maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili
mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi
ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mavi-Göl Petrol Nakliye Kuyumculuk Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında yürütülen soruşturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02.12.2016 tarih ve 1841 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma
alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
304/27/1-1

—————
Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-28 sayılı kararı ile DAĞ/446-265/01986 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi MMG
Petrol Dağıtım ve Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin 28-29/11/2013 tarihli tespitlere göre, bayisi olan Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş.
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait “Kayseri-Ankara Karayolu 52.Km, Kumkılıçlı Mevkii, No:12, Himmetdede,
Kocasinan/KAYSERİ” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda bulunan tankta gizli bölme tespit edilmiş olması nedeniyle
5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen
1.000.000- TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi
hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/28/1-1

—————
Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-17 sayılı Kararı ile, On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti'nin
bayilik lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması
ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler
İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-11 sayılı Kurul Kararı
kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 908 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı
savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan On-Ay Filitre Petrol Ür. İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd.
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ

tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/29/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/08/2016 tarih ve 6444-72 sayılı Kararı ile “…, Ankara 8. İdare
Mahkemesi'nin 2015/350 Esas ve 2015/1269 Karar sayılı kararında yer alan gerekçe kapsamında konunun detaylı bir şekilde
araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20
nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma
açılmasına” karar verilmiştir.
5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca
18/08/2016 tarih ve 6444-72 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi
gereğince düzenlenen 24/10/2016 tarihli ve 1678 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun
olarak 26/10/2016 tarih ve 51245 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte
Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Bahse konu Kurul kararında belirtilen aykırılığın, mezkûr Kanunun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde
giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, yapılmakta olan piyasa faaliyetiniz geçici bir
süre için durdurulacak veya firmanıza ait lisans doğrudan iptal edilecektir.
Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı
savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi
içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
304/30/1-1

—————
Kurul’un 03.11.2016 tarihli ve 6578-33 sayılı kararı ile 7320608778 vergi kimlik numaralı Polat Beton İnşaat Yapı
Malzemeleri Nak. San. Tic. A.Ş.'nin, 04/07/2013 tarihinde tespit edildiği üzere; BAY/939-82/32136 sayılı bayilik lisansı
kapsamında faaliyet gösteren Sıraç Çakırça-Karacuma Petrol'e, akaryakıt satışı yapması, dolayısıyla lisanssız olarak piyasada
faaliyet göstermesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "Lisansların tabi olacağı usul ve esaslar" başlıklı 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden,
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı
Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Polat Beton
İnşaat Yapı Malzemeleri Nak. San. Tic. A.Ş. hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde
kapsamında yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24.11.2016 tarih ve 1802
sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
304/31/1-1

—————
Kurul’un 08/09/2016 tarihli ve 6475/23 sayılı Kararı ile, 23.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26713 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında Yeni Mah. Seyyid Mahmut Hayrini Cad. No:73 Akşehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve
daha sonra 29.03.2016 tarih ve 12574 sayılı karar ile lisansı sonlandırılan Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait istasyonda 14.06.2013 tarihinde yapılan denetim sonucu; ilan panosunda istasyonda satışa
sunulan motorin fiyatının ilan edilmemiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar
verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 07/11/2016 tarihli ve 1719 sayılı Soruşturma Raporu yazılı
savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde
süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
304/32/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/10/2016 tarih ve 6525-26 sayılı Kararı ile “…, 19.06.2013 tarih ve
BAY/939-82/32775 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı ile Bahçelievler Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, No:30/A Midyat /
Mardin" adresinde faaliyet gösteren Şemsettin Akbaş'ın 08.10.2013 tarihli denetime göre ulusal marker seviyesi geçerli
olmayan akaryakıt ikmal ettiğinin İnönü PAL’in 2013-3215 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle,
Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2015 tarih ve 2015/5339E. ve 2015/4276 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde
konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun
"İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca, adı geçen lisans sahibi hakkında
13/04/2016 tarih ve 6222-5 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 21/06/2016 tarih ve 1046
sayılı Soruşturma Raporu ile adı geçen lisans sahibinin yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin
görüşü değerlendirilmiş olup,
a) Adı geçen lisans sahibinin bahse konu eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendine, aykırılık teşkil
ettiği,
b) Yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibinin mevzuata aykırı faaliyetini haklı gösterecek gerekçeler
olamayacağı, anlaşıldığından; BAY/939-82/32775 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi ŞEMSETTİN AKBAŞ hakkında,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca
1.000.000,-TL idari para cezası uygulanmasına," karar verilmiştir.
Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 20/10/2016 tarih ve 50205 sayılı tebligat yazımızla Kurum
kayıtlarında bulunan lisans adresi ile birlikte Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sisteminde belirtilen adrese gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari
Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30
gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi
dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
304/33/1-1

—————
Kurul’un 21.10.2016 tarihli ve 6548-34 sayılı kararı ile DAĞ/3162-1/29279 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası
Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi’nin, 02.01.2013 tarihli tespite göre, bayisi Ali Burak Saban’a ait akaryakıt istasyonda,
otomasyon sisteminin sıhhatli çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı
Kurul Kararının mülga 4 üncü ve 5 inci maddelerine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi
hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt
bendi uyarınca belirlenen 850.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C.
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/34/1-1

—————
Kurul’un 16.11.2016 tarihli ve 6599-27 sayılı kararı ile BAY/939-82/32985 sayılı bayilik lisansı sahibi Umutlar
Petrol Nak. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28-29/11/2013 tarihli tespitlere göre, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek
suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Umutlar Petrol Nak. Gıda İnş.

San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin
yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında; akaryakıt istasyonundan 28/11/2013 tarihinde alınan numunelere
ilişkin İnönü PAL’in 2013-3593 nolu analiz raporuna göre, ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak
Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve
(f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi
gereğince belirlenen 350.000- TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca 70.000-TL
tutarında olmak üzere toplam 140.000,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 140.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C.
Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda
kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil
edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
304/35/1-1

—————
Kurul 23/11/2016 tarihli ve 6614-20 sayılı Kararı ile, Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti' nin bayilik
lisansı alınmasını gerektiren faaliyeti (fuel oil ticareti yapmak suretiyle) lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunması ile
ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri
uyarınca Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti hakkında 21/04/2016 tarihli ve 6233-14 sayılı Kurul Kararı
kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 24/05/2016 tarihli ve 907 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı
savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Yazıcıoğulları Otomotiv İnş. Nak. San. Ltd.Şti
hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun, fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan haliyle, 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve "5015 Sayılı Kanunun 19 uncu Maddesi
Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ" gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17
nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın
yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı
olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201
sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

